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Styret har kun hatt 2 fysiske møter dette året, da det meste av arbeidet kunne gjøres via mail.   

Det har vært enighet om at det beste for organisasjonen er å benytte de menneskelige ressursene klokt og 

ikke bruke tid på lange møter og reisevei.    

 



Saker det har vært jobbet med i 2014 
Det er ikke om å gjøre å ha mye å gjøre, for få jordvernsaker er jo det aller beste! 

 
-Det endelige valget av sykehustomt falt 28. april og landet på Brakerøya i Drammen, helt på grensen til 
Lier. Denne tomten inneholder ikke dyrka mark og vi kunne puste ut etter en intens men flott innsats fra 
vår organisasjon, og jordene på Ytterkollen er for denne gang reddet fra nedbygging.  
 

Aktuelle saker  

-En utvidelse av kapasiteten på E134 vil måtte komme i løpet av de nærmeste årene.  
Av Per Olav Krekling 
 
Folketallet i nærområdet øker kraftig og en framtidig prioritert stamvei øst-vest langs E134 vil sprenge 
kapasiteten fullstendig. En ny tilkobling av RV35 ved Langebru vil gi mer trafikk på E134 mellom Mjøndalen 
og Hokksund. Et nytt tunnelløp gjennom Strømsåsen vil komme og i Nedre Eiker er allerede ideen om å 
legge en ny trase på sørsiden av sentrum lansert. Dette vil ødelegge store landbruksområder og bare delvis 
løse framtidige trafikkproblemer. 

Fra et jordvernsynspunkt så vil en utvidelse av eksisterende vei være å foretrekke, men med tanke på 
trafikkavviklingen gjennom Mjøndalen og Hokksund vil nok diskusjonen om en helt ny trasse trenge seg 
fram. En ny RV35 vil også gi betydelige utfordringer i forhold til jordvernet. 

En jordvernforening skal til enhver anledning jobbe for å verne om matjorda. Vi må allikevel ikke framstå 
som en ren nei-bevegelse som kun kjemper imot en utvikling som kommer enten vi liker det eller ikke. 
Buskerud Jordvernallianse bør framstå som en konstruktiv debattdeltaker. Vi bør bidra til framtidsrettede 
løsninger der hensynet til framtidig matproduksjon veier tyngre enn enkle og billige løsninger akkurat nå.  
 
Høringsuttalelser 
Buskerud jordvernallianse er godkjent høringsinstans i alle kommunene i Buskerudbyen og Buskerud 
Fylkeskommune. Det arbeides med også å godkjennes i resten av fylkets kommuner. 

Det er produsert og sendt ut 1 høringsuttalelse: 

-Høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus" 
Utdrag: «Buskerud jordvernallianse ser med uro på at Ytterkollen og Stormoen fortsatt er med i 
vurderingen av tomtealternativer for opprettelse av et nytt sykehus. Disse to forslagene burde vært 
prioritert langt lavere, og aller helst skrinlagt tidlig i prosessen. Vi ser derimot med glede på at det er 
Brakerøya, tomtealternativet uten matjord, som pr. nå er rangert høyest.»  
Les mer på Jordvern.no 

Organisasjonsutvikling 

- Pr. november er det 219 følgere på facebookssiden som holdes aktiv. 

- Nettsiden, Jordvern.no, er også aktiv.  

- Medlemmer: 52 betalende, inkl. foreninger 

Det er ikke produsert materiell dette året, og  ikke vært avholdt annen nevneverdig aktivitet.  

 

Kirsti M. L. Lyngås    

Leder 

http://jordvern.no/1730.1653.Buskerud.html

